Manege Thielen
Oude lijn 7
5032 PC Tilburg
tel. 0161 – 222724
email: info@manegethielen.nl
www.manegethielen.nl

Recreatie & Paardensport

Actualiteiten & Informatie
Het Manegeboek van Thielen
Ben jij nog niet in het bezit van ons manegeboek?
Koop het dan snel voor slechts € 15,-- aan de bar in de kantine van de manege!
Je kunt dan nog mee doen met de prijsvragen en hele leuke prijzen winnen.
De hoofdprijs: één maand lang een eigen leasepony of paard!
Verder zijn er nog de volgende prijzen te winnen:
e
1 prijs: Verwenmiddag met jouw favoriete pony en instructrice.
Je gaat dan de pony wassen, poetsen en manen vlechten.
Je krijgt een privéles en we maken een buitenrit.
e
2 prijs: Midweek ponykamp.
Je mag deelnemen aan één van de ponykamp-weken.
e
3 prijs: Eén maand lang 1x per week een extra groepsles.
e
4 prijs: Een buitenrit van 2 uur.
e
5 prijs: Een privéles van jouw favoriete instructrice.
Er is ook nog een troostprijs.
De prijsuitreiking is op zondag 6 juli 2014 tijdens de Zomerdressuur-wedstrijd.
Als jij jouw formulier hebt ingeleverd én aanwezig bent tijdens de prijsuitreiking,
krijg jij ook nog een snoepzak met stickers.
Lever jouw antwoordformulier vóór 1 juni a.s. in aan de bar in de kantine.

Nieuwe Website
Bezoek de nieuwe website van de manege: www.manegethielen.nl.

Afmelden
Moet jij je helaas afmelden voor een manege-les? Dat kan nu via de website van de manege.
Let op: Nog steeds geldt minimaal 24 uur vóór de les.

Kneuzendressuur 2014
Laat vaders, moeders, broers en zussen, opa’s en oma’s, vriendjes en
vriendinnetjes, collega’s en vrienden kennismaken met de paardensport op
Tweede Paasdag bij Manege Thielen.
Altijd een heel gezellige wedstrijd!

Buitenritten
Je kunt je weer inschrijven voor de
buitenritten op zondag.
Voor info: zie het bord in de hal.

Ponykampen 2014
Van 28 april t/m 2 mei is er een dagkamp.
In de zomervakantie worden er weer ponykamp-weken gehouden. In de
weken 2, 3 en 6 zijn er nog enkele plaatsen vrij.
Heb jij je nog niet opgeven?
Geef je dan snel op aan de bar in welke week jij wilt deelnemen, want
VOL = VOL.
Het beloven weer heel gezellige weken te worden!

Koningsdressuur FNRS
Op zaterdagavond 26 april en zondag 27 april a.s. zijn de FNRS Koningsdressuur-wedstrijden.
Inschrijven kan via het informatiebord in de hal.

Polo’s en vesten
In de kantine van de manege zijn leuke polo’s en vesten
van Manege Thielen te koop.
Zo’n leuke polo in rood, groen of roze of een grijs vest wil jij
toch ook?
De polo’s en vesten zijn er in kinder- en volwassenmaten.

Disclaimer / Afmelden:
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze email is verstuurd aan iedereen die zijn of haar emailadres heeft opgegeven bij de inschrijving bij
Manege Thielen. Mocht u niet meer via email geïnformeerd willen worden, stuurt u dan een bericht aan de
manege: info@manegethielen.nl

